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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 
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~emleket Haberleri 
Sigorta rizikosu kalktı So 
1 tor: •iyaıi hadiseler üzerine 
tQtt •cıların vaz ettikleri si

l t' 'k lt~t 1tı osu yüzde bir çey-
tıı h 

\ı YUzde ona kadar çıka· 
' G:Ştı, Vaziyetin salih bulma· 

c.tr· 
1 td •ne bu fiatır. tekrar su· 

'• )u etek yar111na inmiş, ya
~Çıı;de 25 den yüzde on iki 
'tt ~ düşürülmüştür. Bu son 
•bıı tlıf rnilletler arası sigorta 
.. •tı 
'qlld en normal şekli oldu-
tıq t~ıı da.ha fazla tenzilat va-

<>thl 
u rneaıektedir. 

QOr 
Aıll~a muameleleri arttı 

~t'• ara eskan ve tahvilat 
~: t:'tıda dün yapılan satışlar

t ttkez Bankası 100 liralık 
~ 1~11etleri 105 Jiraya, Üni- · 

~---~t/>O, Erganiler 19, 10, Si
~ Uruın 100, Obligasyon 

''~t tnGınessiller 34 ,60, aslan 
~~ ııı ~ hisseleri 9,50 liradan 
'- tıft;ke görmüştür. Bir sterli
't" eı Bankası 60.ı! kuruş 
~ ''ıtıiştir. 

~abuk-i-ns-a-atı bitiyor 
1.. tab-k • 
''llıit u te yapılmakta olan 
'~)İ Çelik ve diğer kimya ve 
~~tı ı:n.addeleri fobrikalarınm 

ıll._ •terlemiştir. Yakında 
'%~· lllıo sona ereceği haber 
~· •ştir K b-k .. \ ~ı11 • • ara u muessese-

,ltttt 
111

faat umum müdürü 
\~\t, ~opkioson Londradan 
~t' •le Yeşil köye gelmiş ve 
~ fıt~a ~İlmiştir. İngiliz in
ı.~ 1( thnin faaliyeti saye \ti b· arabük merkezi çok 
%,~nalarla •Üılenmeğe ba,-

~ - . 
~· ~ş Yemi yükseldi 
' ~ı.ı:ç i"Ün evveline kadar 

tt .... lıl 'la kadar düşmüş olan 
' .., t .• 
t ti tı lngiltereden gelen 

' tt h llı'tt Uıerine 5, 13 kuruşa 
\ı~~t11

1'' ln~ilizler bu fiat ü
~Gkı 1' ekirdağ limanından 

eın•ktedirler. 

Sovyetler tahin alacaklar 
Sovyet Rusyadan piyasa-

mı:ıa gelen hl\berlere göre, bu 
memleket için susam ve tahin 
alınmak istenildiği bildirilmiştir. 

Piyasamız:dan istenilen fiat ve 
kalite hakkında malumat talip
lerine bildirilmiştir . Sovyetlerin 
yurdumuzdan satın aldıkları, 

keçi otlak derileri ile yapak ve 
sair maddeler. Dün limanımıza 
gelen Rus vapuruna yükletil
meye başlanmıştır. 

Anadoluda ucuzluk 
Anuloluda bu sene mahsul 

çok iyi oldu~u ıribi ucuz ola
rak dahi utılmaktadır. Buğday 
ofisi muhtelif merkezlerden buğ· 
day almaktadır. Ofis en iyi ka
liteli buğdayları topladığı için 
diğer butdaylar daha ucuza 
verilmektedir. Köylünün elinde· 
ki malların kiloıu 5 kuruşa, ar· 
palar 3,30 kuruşa kadar satıl· 

maktadır. Tiftik, yapak, deri, 
:ınhire gibi biı· çok maddelerin 
fiatlannda pek aşikar bir ucuz
luk görülmekle beraber piyasa
lar dahi canlıhtını muhafaza 
eylemektedir. 

Çorap kooperatifi 
Şehrimiz çorap fabrikatörleri 

tarafından sanayi birliğinin hi
mayesi altında kurulacak olan 
çorapçılar kooperatifi için İkti· 
sat V ek.ileti tarafından gönde-
rilen nizamname projesi üze
rinde müzakereler devam et
mektedir, Dün bütün çorap fa
brikatörleri milli sanayi birli
ğinde toplanarak esas nb:amna· 
me için mütaalarını .söylemiş· 

lerdir. Haber aldığımıza göre 
çorapçılar sağlam ve iyi cins 

çorap iııuli için niz amnameye 
konulmuş olan maddelerin kafi 
olduğunu ve işe batlamak için 
hazırlıklara başlanmasını teklif 
eylemişlerdir. 

~ 
~Plarna tahta fabrikatörlerinin 

toplantısı ~._ 
l.lb 

•-ı.ı Ulda rnüesseı ve kaplamahk tahta imal eden fabrikatörler 'y· 
V~~ 1 birliğinde bir toplantı yapınışlardır. Fabrikatörler, lk-
~ıu,t~leti tarafından gönderilen nizaıtıname üzerinde etüd 

'~'tıı.ı ".c bu nizamnamenin kendilerini ağır bir yük altına 
\~tl 1 

•ddia etmişlerdir. Dünkü toplantı hararetli olmuş ve • ~-t '" neticeıinde Ankaraya üç kişilik bir heyet gönderilme
t~. 't h ·ı · t• B h · . b'k' . h' . 'l~tt .. rı mış ır. u eyet nızamnamenın tat ı ının t~ ırı· 

•n dileyecektir, 

ıı;'tiftik standardı yapılacak 
• '•t 
, lıftilc\re~aletinin hazırlamış olduğu tiftik ıtandard proıesıne 
~ ~a lerın dış memleketlere ihracından evvel hükümet tara
>~llid tıltol edilmesi kabul edilmiştir. Bu işi yapmak maksa
~ ~ en on iki kontrol memuru için kuralar açılac,.khr. Kurs· 

~ -~·~on beşinde Bursada Merinos fabrikuında batlayacak
ı~ it adar devam edecek olan bu kurslarda muvaffak olan-

\\ 
0

ntro) memuru tayin edileceklerdir. Bu sene sonundan •ft· lt 1 

ltrin kontroluna batlanacaktır. 

Harici E~onomi~ Ha~erler 
Almanyanın hububat 

rekoltesi 
Avusturya dahil olmak üzere 

Almanyanın bu ıeneki umum 
hububat rekcltcıi (Mısır dahil) 
takriben 28 milyon tondur. 

Bu mikdar geçen yıl .seviye
ıinde n (Avusturya dahil) yüz
de 15 fazladır. 

Galatz'dan hububat 
ihracatı 

Galatz şehri hububat ihra
catcılarının verdikleri iıtatistik 
rakamlarına göre 1 l 938 de-o 
31 8 938 c kadar Galatz limanı 
üzerinden yapılan hububat ihra· 
catı geçen yılın 137.000 tonuna 
karşı 45.000 ton tutmuştur. 

Pamuk piyasası 

Avrupadaki gnsrin vaziyetten 
dolayı pamuk piyasaaı gene 
saglamlaşamamıştır. Muameleler 
asgari seviyeyi muhafaza et· 
mektedir. Amerika hükümeti 
tarafından müsaid teklifler vaz 
olduğundan Amerika ihracat
cıları İngiltereye ihracat yap
mamış ve İngiliz ham pamuk 
ilhRlahda büyük bir durgunluk 
geçirmiştir. Cenubi Afrika pa
muk mıntakasından gelen ha
berlere göre toplama ve ayık· 
lama işleri müaaid hılValar sa· 

yesinde ıüratle ilerlemektedir. 
Gene cenubi Afrikadan ge· 

len raporlarda da başkaca hasta· 
lık hasaratından bahıolunmak

tadır. 

Cenubi Afrika pıtmuk du
rQmunda 1.9.38 denberi mühim 
bir değitiklik kaydolunm:ımış
tır. 

Romanyada 15 günlük 
petrol dur umu 

Romanya petrol ve müttekkat• 
iç piyasası, ıon on bet gün 

zarfında, bir evelki duruma 
nazaran bir değişiklik lı aydet
memiştir. Piyasada gerek fiat 
ve gerek aabş bakımından bir 
istikrar görülmektedir. 

Ham petrol fiatlarında ise 
vagon batına 4 - 500 ley kadar 
bir terreffü kaydedilmiştir. 

Son fiatlar atağıdadır: 
10 tonu - ley 

Eylül Ağuıtoı 

•-15 16-31 
Buştenari hafif 9400 8700 

,, orta 9200 8600 
,, atır 8900 8200 
Mamül maddeler fiatları da 

aşağıdaki gibidir: 
Loco refineri kg.ley 

Eylul Atuıtoa 
1-15 16-31 

Otomobil benzini I0.30 10.30 
Ağır benzin 3. - 2.90 
Gaz yağı 2.45 2.45 
Motorin 2.95 2.95 

2- Dış piyasada: 

Romanya petrol ve müştek
katı dış piyasası dı.ıriunluğunu 
muhafaza etmektedir. Fiatlarda 
sreçen devreye nazaran, büyük 
bir değişiklik olmad~ğı bildiril
mektedir. 

Dış piyasalardan ehemmli
yetli taleblerin alınmamaıı pet· 
rol endrüstiai muhafilini endi
şeye düşürmektedir. Son alınan 
siparişler arasında bilha1aa ftal
yadan gelen motorin talebi dik
kati çek mitti". 

Son on bef günlük fiatlar 
atağıdadır: 

FOB Köıtence- Tonu·Altın şilin 

Eylul Ağuatoı 
1-15 16-31 

Hafif benzin 5j ti 551-

Ağır ,, 41 6 41/-
Gazyağı 35/- 36 -

White spirit 1 41 / - 401-
" n "ll 39,16 39/-

Amerika - İngiltere anlaşması 
Bir taraftan Birleşik Amerika Devletleri diğer taraftan İngil· 

tere ve Kanada arasında devam eden ticaret müzakerelerinin ilk 
teşrin başlangıcında neticelenmesi baklenmektedir. 

Yeni anlaşma 3000 kadar tarife poziıyonunn ihtiva etmektedir. 

Romanyanın meyva ihracatı 
Romanyanın 1938 ıenesi ilk altı ayı zarfındaki 

başlıca alıcı memleketler itibarile şöyledir. 

Memleketler 
Almanya 
Çekoslovakya 
Polonya 

Elma 
68 

759 

Macaristan 472 

(Ton olarak) 
Kuru erik Kabuklu 

738 215 
3 

179 15 
30 

İtalya 67 

mcyva ihracatı 

ceviz İç ceviz 
138 
113 
124 

Bu devre zarfındaki ihracatın merkezi Avrupa memleketlerinde 
ciri olan siyasi gerginlik dolay11ile geçen senelerden az olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Ekonomi Nezareti ihrac olunacak meyvaları tiplere ayırmıttır. 
Ambalaj şekilleri, ağırlıkları, isim ye markaları, menşel~ri gibi 
başlıca karakteri&tik uoktalar teıbit olunmuş ve bu şeraiti haiz 
olmayan partilerin ihracı yasak edilmiştir. Romanya Milli ihracat 
Enstütüsünün organları başlıca 12 gümrük merkesinden yapıl-

makta olan meyva ihracatını kontrol edecek ve mallar damra-
lanchktan aonra sevkine müuade olunacaklar. 

Nil Nehri sularının yükselmesi 
Suları, her sene ağustoı ayının sonlarına doğru yiikselmeye 

başlayan Nil nehrinin, bu sene Habeşistan• çok yağmur yağmıf 
bulunması yüzünden, normal seviyeden fazla Labardı~ı bir müd-

dettenberi bildirilmekte idi. Nil bendlerinin meraıimle açıldığı 26 
ağuıtoı tarihinden sonra dahi auların ıüratle yükaelmeye devam 
ettiği görüldüğü için Hükümet her hangi bir tehlikeyi önlemek Ü· 

zere sedlerin takviyeıine başladı. Fakat, ıu aeviyesinin norma 1 
aeyre ıröre artık alçalması beklenildiği halde, el'an yükselmekte 

olması, ıon günlerde alakadarlar tarafından endişe ile karşılan 
maktadır. Köprülerin kurtarılması ve umumi bir feyzanın önüne 
geçilmeıi için yeniden bazı bendler açılmış ve 1400 feddan (bir 
feddan 4200 murabba metre) kadar bir kısım pamuk tarlalarını 
su istila etmiş üç dört köy halkı evlerini terk ederek kaçmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Alınan ıon raporlara göre nehir otuz senedenberi kaydedılme· 
miş bir yükıekliye çıkmış bulunmaktadır. Nafıa Nezareti bütün 
su teşkilAtına her türlü tedblrin alınması için yeniden •ıkı tali
mat vermiştir. Kahirenin cenubundaki A&1uan şehrinde Nillin 
1874 ıene.sindenberi kaydedilen feyzaolarına aid rakamlar atağı· 
ya dercolunmuştur: 

Yıl Tarih Yükseliş derecesi Metre 

1874 
1~7S 

1908 
1916 
1917 
19.14 
1938 

6 eylul 
1 tetrini 
ıo eylul 

25 ağustos 
J4 eylıil 

4 .. 
1J .. 

evvel 
93,97 
94,15 
93,30 
93,20 
93,17 
93,24 
93,30 

IST. l\llmırnz il \Lr iSTANBUL 

YA~ SEBZE VI. Ml':Y\' E Fl AH.AH 1 TİCARET ve ZAHiRE BORSAS 
fı . 10.ü3 P azartcı;ı l!tın{l 

En :ışa;;ı l~n yuksck 

fıau fi atı 
Cınsı 

Hnmya 
SakızlrnbBRı 
Dolmalık lıü lıcr 

Sivri bübl"r 

hnsali Kr.S. l\r. S. 
l'-llo JO - 35 

Kır domatesi 
Sırık <lomatesı 
Çalı fasulyc:ıı 

~şckadın 

Barlıuııya kırınıı.ı • 
Lahana 
Ispanak 

Kök kereviz 

At:makalıağı 

l'atlıl·arı ba~ 

orta 
ufnk 

Bostan patlıcanı 
Yeşil salata 

kıl o 
odı'd 

• 

10 -
7 -

9 
2 60 
7 

l6 

12 

fi -
5 -
11 

8 -
~ 

:! -
1 -
3 

Maydanoz demet - fıU 
Pancar 2 

Nnnc - 50 

Çavuş üzümü kilo 20 -
!{eı.a1'ı üzürnii 
Yapıncak 5 -
Müşkile 12 -

Balbal uzumu 

Sıyah uzum 
Amasya elması 
İnebolu elması 
lngilit elması (taraklı) 
Firnck ıırınudu 
Malatya armudu 
Şeftali 
A)VR 

Taze ıncır 
Kestnnc 
~ar 

Ceviz 
.Muz 

• 

!) 

6-
lfl -
G -
6 

32 
22 -
20-
5 -
f1 -
6-
5-
8 -

4-0 -
Yerlı linı•m ıoo ad<'tl 250 -
Ecııı>bi limon lOO adcd ~)() -

Karpuz Alaca ba) • 10 
• orta • , -
• ufak • 3 -

Kavun Kırkar:ac baş • 9 
orta. 6 -

• • ufak• 2 -
• 1 lasanbcy baş • 12 -

ortn • 7 -
ufak• ll -

12 -
~) -
il -
5 -
9 

18 

16 
12 -
6-

13 

17 -
4 
2 50 
1 51J 

:; -

- 75 
2 50 

- 75 

35 -

12 -
17 -

15 
il) 

:311 -
12 
16 
35 
:ıu 

Hl,) -

8-
7-

11 
7 -

ıı -
100 

4UO 
Si)() -

rn 
u-

J:! -
8-
:l -

J7 -
ıo -
5-

CiNSi 

6.10.938 
Fi atlar 

Aşağı Yukarı 
Kr. Pa. Kr.Pa. 

----- ~---

Buğday yumutak S 8- 5 30 -
" ı ert 4 32 - 5 

Arpa yemlik 4 3- - - -

" Anadol 3 32 - 3 34-
Bakla 4 - -'-- 4 5 -
Kaplıca 3 - - - -
Kuşyeıni çuvallı 5 7 - - -

" dökme 4 24 - 4 25-
Keten tohumu 9 35 - -
Susam 17 30 - - -
Ceviz kabuklu 15 15 - 16 15-
Keçi kılı 50 - - - --

Gelen Ton 

Butday 507-- -
Arpa 25,5t 

Yapak 50,75 

Nohut 23-
Un 69 
Fasulye 57 

Susam 108 
Z. yağı 43 

Mısır 36 

Keten tohumu 15-

Giden Ton 
Kepek 50 

Dış Fiatlar 

Buğday 

,, 
.. 

Arpa 
Mıaır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

" 
L.: 

Liverpu) 
Şikago 
Vinipek 
Anvera 
Londra 

• 
Hamburg 

• 
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Sayfa 2 M0NAKASA GAZETESİ 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Liset:si 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Mün kasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme Harıta 

Yolcu iskelesi ve salonu tamiri 
Samıun lise binası bahçesinde tadilat ve tamir. 
Balıke&ir kor mrk. hast. inş. 
Seferihisar kasaba&ına içme suyu getirilmesi 

işi, depo ve kaptaj inş. (şart. 2,98 L) 

Beyo~lu hastahanesinde yap. tamirat 
Bakırköy Mahmudiye okulunun tamiri 
lst. tevkifevinde yap. etüv oda1ile sair tamir. 

(tcmd) 

aç. eks. 
,, 
" kapalı &. 

paz. 

• 
" 

704 08 
2570 -
4223 82 

59672 60 

136 52 
230 63 

3168 34 

Malkara kazası hükOmet konağında yap. kaba kapalı z. 17547 84 
inş. kısmı 

Maçkada fen tatbikat okulunda yap. tamirat aç. eki. 
(şart. 5 kr) (temd) 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari ulat, Hastane Lev. 

Muhtelif cins alat ve edevatı tıbbiye: 114 kal. 
Eczayı tıbbiye: 165 kal. 
Alatı cerrahiye: 69 " 

kapalı z. 
aç. eks. 
pu. 

866 97 

556~ 80 

Elektrik - Hava gazı - Kalorifer ltesisat ve malze!!!!!l) 

Ahmcdli nahiye mrk. 20 beygirlik bir motörle 
müteharrik elektrik tesis. inş. 

lst.-Sofya telefon devreıi rödreıörü (temd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamııışır v.s. 

Belediye odacılarına elbise: 4 takım 
Elbise: 38 tak.-mutımba: 38 tık. (temd) 
Lacivert kumaş: 1300 m. 
Elbise: 8 tak .-l:.undura: 35 çift-meıı: 35 çift-el

bise: 35 tak. 
Elbise diktirilmesi: 80 tak. 
Burnuz: 16'40 ad.-peştemal: 1300 ad. 

açık eks. 

" 

aç. eks. 

.. 
kapalı a. 
açık ekı. 

paz. 

kapalı •· 

6762 

3973 -

92 -
660 -

5070 

176 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Defatır ve evrakı matbua: 10 kalem 
Matbaa hurufatı: 300 k. (tcmd) 
Konservatuvar için bastırılacak ıki cilt me vle

vi ayını 
Rize ilk mektebleri için ders levazımı 
Düz ve renkli kağıd ile mücellit levazımı (be· 

lediye matbaası için) 

1350 -
pa:ı. 

,. 400 -

800 -
kapalı z. 13066 75 

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba-Halı v. s. 

Altlı üstlü karyola: 40 çift 
Delap: 1 ad. 
Talebe karyoluı: 80-100 ad. ltemd) 

Nakliyat - Boşaltma -Yükl~tme 

Eskişehir tayyare alayında Eskişehir fabrikası· 
na iki saç hangarın nakli {şart. 152 kr) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Kok kömürü: 14 t. 
Türk antrasiti: 46 t. 
Sömikok kömürü: 20 t. 
Sömikok: 250 t.-m.ımgal kömüru: l t.-meşc o· 

dunu: 25 t. 
Türk antrnsiti: 82 t. 
Sömikok: 65 t. (temd) 
Dızel motörin: 70000 litre-gargorile mobiloil 

prctic: 500 litre-gargoile mobiloil: 350 litro 
gar~oil mobiloil CW: 350 litre - mobil$?'rcs: 
1200 k. 

Müteferrik 

Muhtelif numara mıh: 213151 nd. 
Balya ipi: 15 t. kınnap: 500 k. 
Üç renkli el işaret feneri: 1000 ad. 
Vagon camı: 300 ad.-duble süt beyaz ve yeşıl 

cam: 100 ad.-adı bina camı: 300 ad. - duble 
buzlu cam: 25 ad 

Çivi 40 lık: 2000 k. 
Fiber 2 m2 25 m m 40 m m ve 30 m/m: 240 k. 
El arabası malzemesi 
Kamyon: 3 ad. 
Tayyare molörü 7 silindirla hava 1le so2'ur 

yıldız şeklinde: 1 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yulaf: 770 t. (temd) 
Koyun eti: 10 t.-kuzu eti: 2 t. -d:ına eti: 2 t.-

sığır eti: 2 t. 
ikinci nevi ekmek: 300 t. 
Saman: 270 t. {temd) 
Limon, soğan, toz şeker, çay, salep, ceviziçi, 

v.s. {te d) 

b Müzayedeler 

Demir tekerlek: 1 ad. 100 k.·torba kağıdı: 96 
it -muhtelif müstamel ev eşyası ve bir kutu 
gayri saf alkol etilik 

Meşe kömürü: 1000 kent.- eşe odunu: 1000 kent 
Bolindir ve Doviç markalı 30 ve 25 bey

girlik 2 motör 
Köhne eşya: 72 kal. 

paı. 920 -
,, 120 -

aç. eke. beh. 18 -

kapalı z. 30362 19 

çık eks. 

" beh. t. 26 -

• " " 33 -
kapalı z. 

aç. eks. 229'..:! 

.. 
kapalı z. 5777 -

kapalı z. 
aç. eks. 

n 

il 

" paz. 
kapalı z. 
aç. ck11. 

kapalı E, 

kapalı z. 

" paz. 
açık eks. 

aç. art. 

" 
paz. 

• 

639 45 
9925 -
1900 -
2019 50 

345 -
816 -
341 35 

9000 -
1870 -

40425 

28500 -
4725 -

1000 -

258 25 

52 81 
192 77 
316 70 

4238 13 

1(1 24 
17 30 

238 -

1317 -

65 -

'.l98 

6 90 

380 25 

13 20 
447 

101 25 

30 -

980 -

69 -
9-

135 -

2277 -

87 75 
49 50 

534 19 

172 20 

48 -
744 37 
142 50 
151 47 

25 88 
61 20 
25 60 

675 -
140 20 

3032 -
485 -

2137 50 
354 -

150 -

19 38 

Samsun Belediyesi 
• Vilayeti 

Balıkesir A-;k. SAK 
Seferihisar Belediyesi 

lıtan bul Belediyesi 

" ,, 
lst. Nafıa Müd. 

Malkara Malmüd. 

lst. Komutanlığı SAK 

lzmir Eşrefpışa Hut. Bıştabib. 
Kayseri Vilayeti . " 

Ahmetli Muhtarlığı 

lst. Telefon Müd. 

Samsun Belediyesi 
,, Emniyet Müd. 

Tophane Lvz. SAK 
Sıvu Belediyesi 

Is tan bul Belediyesi 
M. M. V. SAK 

lzmir Vil. Mubaıı. Huı. Müd. 
luhiıarlar U. Müd. 
lstaabul Belediyesi 

Rize Kültür Dir. 
lıtan bul Belediyesi 

10-10-38 14 -
20- t0-38 15 -
20-10-38 15 -
28· 10-38 15 -

10-10-38 14 30 
10-10-38 14 30 
14-10-38 14 

18-10-38 14 

11-10-38 11 

20·10-38 10 -
20-10·38 
13-10-38 

20·10-38 15 

15-10·38 11 

17-10-38 14 -
11-10-38 14 -
24 1.0-38 15 :30 
10-10-38 14 -

10 10-38 14 30 
24-10-38 11 -

13-10-38 10 -
24-10-38 15 
10-10-38 14 30 

15-10·38 16 -
24-10-38 15 -

Tophue Lvz. SAK 17-10-38 15 30 
lstanbul Belediyesi 10 -10-38 14 30 
SiyaııaJ Bilgıler Okulu SAK Ank. 10·10-38 10 -

M. M. V.SAK 

lamir ithalat Gümr. Mi.id. 
Niğde Kültür Dir. 
Sıvae PTT Müd. 
Ank. Emniyet U. Müd. 

Kocaeli Vilayeti 
Şurayıdevlet Mubayaa Komisyonu 
Karacabey Harıı;ı Dir.-lst. Vete-

riner Müd. 

Gümr. Muh. Gen. K. lst. SAK 
Tophane Lvz . SAK 
D. D. Y. Haydarpaşa 

n n 

lnhi1arlar U. Miid. 

n n 

le tan bul Belediyeıi 
,, ,, 

Türkkuşu Genel Dir. 

Vize Asit SAK 
Emniyet U . Müd. Ank. 

lst. C. Müddeiumum. 
Ankara Lvz . SAK 
Emniyet U. Müd. Ank. 

Samıun Gümr. Müd. 

Dörtyol Orman Böl~e Şefliği 
Tophane Lvz. SAK 

lstanbul Belediyesi 

24-10-38 15 -

19-10-38 15 
10 ıo-38 ıs 

10-10-38 15 
24-10-38 15 

24-10-38 15 
3-10·38 ili b 10 gün 
22-10 38 12 - • 

21-10-38 11 
25-10·38 15 -
24-10 38 10 30 
24-10-38 10 uo 

24-10-38 14 -
24-10-38 14 30 
10-10-38 14 30 
24-10-38 15 
17-10-38 15 -

18-10-38 17 
24-10·38 11 

24-10-38 15 -
ıs. ıo-38 11 

17-10·38 10-16 -

10-10-38 9 30 

12-10-38 15 -
14-10·38 14 -

10-10-38 14 30 

7 Birinciteşrin 1938 _...-

Toptan Satış F'atları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
"""""',_,,..,..'VV.,,_"AI'_.....,_.,,.,,.~,.,,..,_,.~~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" ,, krible 

" " marinlave 
,, " tuvönan 

Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzııık 

Pirinç Tosya 

" yerli Bombey 
n ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

n ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

,, " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

n Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

n ,, 2 ci 
Zeytin tanesi dub:e (936 mahsul) 

" " " (937 " 

" n 1 ci " ,, 
" " 2ci ,, 
11 n 3 CÜ n 

Sade yağ Urfa (biriuci) 

,, • (ikinci) 
,. Knrs (erimİ-i) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
., Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 

11 Seylan 
Kahve muhtelif 

Deri ham ve işlenmiş 

Tuzlu 

il 

" 
" 

Hava 

" ., 
Tula 

,, 

kuru keçi 
,, koyun 
,, manda 

11 sığır 

kurusu kuzu 

11 koyun 
,, oğlak 

keçi 

<\alam ura 
koyun 
kuzu 
manda ,. 

,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 

11 man<"la 1 ci 
Meşin elvan 1 ci 

,, beyaz l ci 
Sahtiyan elvan 1 ci 

11 beyaz ı ci 

Pamuk ipliği 

Valer yerli 4 Adana 

" 

" 
n 

" 
" 

,, 6 

" 8 
" 10 
,, 12 

.. 
" 
" ,, 

" 14 " 
" 20 Yedikule 

,, ., 24 ,, 
Ekstra n 6 ,, 

n " 8 ., 
,. " 10 n 

n ,, 12 ,, 
" ,, 14 n 

Vat er ecnebi 4 Hindiye 

,, " 6 n 

" " 8 .. 
" ,, 10 n 

" ,, 12 .. 
Ekstra yerli 14 İngiliz 

" 
il 

il 

,, 

" 
" 
" 
" 
il 

,, 

" 
15 ,, 

n 18 ,, 

" 20 , , 
il 22 " 
il 24 " 
,, 15 italya 
il 18 
,, 20 

" 22 
il 24 

" 
il 

" 
il 

" 

1 En az-En ço 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

il 

,, .. 
" ,. .. 

kilosu 

" 
" 
" ,, 
n 

n 

n 

sandığı 

b. sandığı 

• 
kilosu 

" 

" 
" 
n 

,, 
., 

" 
il 

il 

il 

il 

" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

il 

,, 
çifti 
kilosu 
çifti 

,, .. 
" kilosu 

" 
" 
" tanesi 
,, 
., .. 

paketi 

" 
il 

il 

•• 
" ,, 
,, 

" 
" .. 
il 

il 

il 

il 

" 
il 

il 

" ,. 
,, 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
il 

-14,75 
-15,20 
-1 

- -16.00 
14.50-15.0~ 
12.00-12.50 
11.00-ı ı.5 

-16.SO 
-2t,50 
-26,00 

21.50 
25 -

24 
26 
52 
sı 

30.00-· 
28.00-· 29 

19- 20 
25 

- 28 
20--2' 

_900 

8 50 9.'" 
- 5,50 

45- ~ 
32- 6 
22 - 2 

ıs- ıı 
ıs 

-1051 ....... 

ıOO 
- gB 

80-
65 

:11.50 
46 -

295- ~ 
300 ~ 

360 
2H5- 25 

101.25.102· 

160- 1:; 
40 5S 
50- 60 
55 ~ 5 
ııo- 15 

5ll 
48 ısO 

125 ,,o 
105 -

....... 

/ 

- 35 
34- 42 
40- r,5 

155 ı ;;O 
125-

1 ıı 
ıoo- 19" 
80- J5 
ıoo- 1 z0 
90- 1 

•ı 

tı 
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uiİ~ at - Nafıa i ·l~ri ve \\alzemesi -Hadt a 

Ssferihisar Ka1aba11 İçme Suyu Ekcıilt:ne Komisyonundan: 

t~ ~eferibisar kasabasına getirilecek içme ıuyu işi kapalı zarf usulile 
''•I' tı_ncye konmuştur. Yapılacak iş: Suy .. n 9 kilometre meufeden 
~1 • .d.epo ve kaptaj inıaaaile tev.ıi şebekesidir. 

8 
u ~şın muhammen keşif bedeli 59672,60 liradır. 
u ışe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 

:- Eksiltme ~artnamesi, 
C - Fenni şartname. 
D- Mukavele projeıi. 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
F Vahidi fiat cedveli. 
C - Keıif cedveli. 

1 Projeler. 
ar ftr •yenlea bu şartname ve evrakı 2 lira 95 kuruş mukabilinde Se· 

1~sa~ belcdı,•esinden alaoil rler. 
d.· k.ııltme 28.10 9S8 Cuma günü ıaat 15 de Seferihisar Belediye .. re . 

tn~e yapılacaktır. 
ı~i "b kıııtmeye girebilmek için Türk tabiiyetinde ve aşağidaki vesa· 
~ r.,t etmek lazımdır. 

llıcı Bu iş ıçin 4238,13 lira muvakkat teminat makbuz veya mek· 
ıı:.tu\m 

to,8- Nafıa VekiHetinin 12.8.938 tarih ve 67/ l 1624 sayılı emirlerine 
~bu iş için alınmış ehliyet vesik:ıaı ve tic:ıret veııikı:ısı. 

'llt 1 eklıf mektublarının 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel· 
tıl ·•dar Bdcdıye eksiltme komisyonu reiıliğ ne makbuz. mukabili ve· 111,,. 1 1 azımdır . 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan : 

~ l<eşif bedeli 4223 lira 82 kuruştan ibaret olan Balıkesir kor 
lıı:.tke2 hastanesinde yapıtacak inşaat açık eksıltmeye koı!muş· 

~lıl::kıiltmesi 21). I0.9.1S perşembe günü ıaat 15 de Balıkesir kor 
~t ~ alına komisyonunda yapılacaktır. Bu inşaata aid şartname, 
~lltıf komisyonunda her gün göıülebilir. fık teminatı 316 lira 70 

t\ıştur. 

'"l 'l'aliplerin muayyen ıün ve uatte teminatlarile birlikte kor 
111 

•lrna komisyonuna müracaatlara ilan olunur. 

Sansun Belediyeıinden : 

~ol~u İskelesi ve ıalonu tamır e'ttirilecektir. 
I u ış açık eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur. 

~llc~ale 10.10.1938 pazartesi günü saat t4 tc belediye Daimi 
~hıen huzurunda yapılacaktır. 
~ Ubammen bedeli 704 lira 8 kuru4tur. 
i 1uvakkat teminatı 52 lira 81 kuruştur. 
İ bale, 2490 sayılı kanun hukümlerine göre yapılacaktır. 

•iıı •tıekliler, bu işe ait gerekli evrakı belediye fen işleri daire· 
t hıuracaatla görebilirler. 

• • M • • lderei hususiyeye ait Lise binası bahçeıindel i evlerde ya· 
tQ:Cak tadilat ve tamirat 20.10.1938 tarihine rutlıyan perşembe 
tı 11 G saat "15,, te ihale edilmek üzere Vilayet daimi Encüme-
~ açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ Uhaınmen bedelleri 2570 liradır. 
l' Uv~kkatı 192 lira 77 kuruştur. 
t e~ınat iş bnnkas•nn yatırılacaktır. 

likt kııltıneye gireceklerin muvakkat teminat makbuzlariyle bir
~14 t bu gibi işleri yapabileceğine dair nafıa müdürlüğünden shn· 
~ta·~hliyet vesikası, Ticaret oda.anda kayitli bulunduğuna dair 

1 
• ibraz etmesi şarttır. 

İıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

~-dlhale günü talibi çıkmadığından ihalesi IO gün uzatılan Maç· 
lırjı' F'eu tatbihat okulunn ittihaz olunacak bina tadilen tamir et· 
d, tcektir. Açık eksiltme ile ihalesi 1 1.10.938 salı günü saat 1 l 
\t~~'Pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 866 lira 97 kuruştur. İlk 
•ııb •~atı 65 liradır. Şartnamesi 5 kuruş muk.ıbilinde ait olduğu 

Caınden verilebilir • 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

ı,~~Çık eksiltme suretile ihalesi takarrür eden İstanbut Tevki
~lratd~ .Yapılacak 3.168.34 lira keşif bedelli etüv oda&ile sair ta
tıı11d •şınin muayyen olan gün ve aaatte talih çıkmamış oldu· 
l1.10"n 2490 sayılı kanunun 43 ücüncü maddesi mucibince ihalesi 
~'tlık~38 cuma günü •aat 14 te İstanbul Nafıa Müdürlüğünde pa· 

A. a Yapılacaktır. 
il - Bu işe aid keşif ve şartnameleri daire1inde sıörülecektir. 

. f1~ Muvakkat teminat 238 liradır. 
1d,t 

1
eldilerin en aıı 2000 liralık bu işe benzer iş yaptıldarına dair 

()d" t trinden almış oldukları veıikalarla 938 yılına aid Ticaret 
'''t •: "esikasile birlikte eksiltme ~ünü olan 14.10.938 cuma iÜnü 

4 to gelmeleri. 

Malkara MalınüdürJüğiindl'n: 
3 trıf>t ~547 lira 2 kuruş ke~if bedelli ~lalkara kaznsı Hüku-

ıı luk0nağrnı~1 938 yılı içinde ) aptırılllca~ 1754~ lirn 84 ku · 
~iltt' kaha ınşnnt kıvmı kapah 1.arf usulde eksıltmeyc çı

•nıştır 
~· . 

tııtk ·k si ltıne 18.10.938 salı giinü k-aat l4 de Malkara Kny-
~ca.ı~ınlık mnkanııııda toplanacak komisy"on tarafından yapı

~tır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Muvakkat teminat miktarı 1317 lirad!r. 
Bu işe aid eksiltme şartnamesile hu şartnameye bağlı 

evrakı görmek Lteyen istekliler hr r gün mesai saatleri için 
de Malmüdurıliğürı~ miiracaat ~debilirl~r. 

hteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazır
layacakları teklilf ınf!ktublarını 18.10.938 salı günü saat 14e 
kadar K ıymakamlığa makbuz mukabilinde vcrmelrri veya 
taahhüdlü olarak göııcformelcri ilan olunur. 

* *. 
Beyoğlu ha:=ıt uıesile Bakırköy Malıınnctiye okulu tamiri. 

Bak: lstnuLul Belcdiye.=i ilfııılarnın .• 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Kayseri Viliyeti Daimi Eoeümeninden : 

Kay•eri Memlek~t HHtanoeine muktazı l65 kalem eczayı bb· 
biye açık eksltmeye çıkarılmıf ve yapılacak tonailat haddi layık 
görüldüğü takdirde 20.10.938 perşenbe günü ihaleıinin icrası ka
rarlattmlmışlır. Taliplerın ıliç liıtesini görmek ve şeraiti anla· 
mak üzere İetanbulda Sihhat ve İttimai muavenet Müdüriyetine 
Kayseri de encümeni vi liyete müracaatları ilin olunur. 

• • • Memleket haatahanesine muktazı 69 kalem aliitı cerrahi
ye pazarlıkla eksiltmeye konulmuf ve 13.10.938 perşenbe ırünü 
ihalesinin icrası kararlaşmıt olduğundan şeraiti anlamak ve lis· 
teyi görmek üxere encümeni vilayete müracaatları ilin olunur. 

Izmir Eşrefpaşa hastane1i Baştabipliğinden : 

Etrefpaşa hastanesi için almacak olan 5564 lira 80 kuruş mu· 
hammen kıymetli 114 kalem muhtelif cins alat ve edevatı hb· 
biye 4. 10.938 tarihinden itibaren on beş g6n müddctltt ve ka· 
palı xarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. Taliplerin nümuneler 
görmek ve şeraiti anlamak üzere her gün hastane baş tabebetino 
müraca tları ve eksiltme günü olan 20.10.938 perşembe günü ıaat· 
onda vilayet encümenine kapalı teklif ınektuklaranı vermeleri ilin 
olunr. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem.) 

İstanbul Telefon Müdürlütilnden: 

5.10.9.iH tarihinde ihaleai yapılamıyan 3973 lira muhammen be· 
delii İstanbul • Sofya telefon devresi rödreıörü 15.10.938 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme suretile ihale 
edilecektir. 

İlk teminatı 298 liradır. Şartnameleri hergün Levazım Daire· 
mizde görülebilir. 

isteklilerin mezkür gün ve ıeatte ilk teminatıaırile müracaatlara. 

Ahmetli Muhtarlığından: 

Ahmetli nahiye merkezine aid 6762 lira bedeli keşifli 

20 beygirlik bir motörle müteharrik elektrik teıisatıoın inşaatı art
tırma ve ekriltıne kanununa göre eksiltmeye çıkarılmı,tır. 

Buna aid proje ve planlar Ahmetli köyü ihtiyar heyetindedir. 
Eksiltme ve arttırma kanununa ıröre eksiltmeye iştirak edecek
lerin teminat akçesi olarak yüzde 7 .5 depozito akçeleri ile ihale 
taı-ibi olan 20 birinciteşrin perşembe günü saat 15 e kadar Ah
metli köyü muhtarlığına müracaatları ilan olunur. 

=ee,er wr..,,..,.._,ncms 

Mensucat-Elbise-l(undura-Çamaşır v .s. 

Samaun Belediyesinden: 

Belediye odacıları için yaptırılacak dört takım elbise açık ek· 
ıiltmeye konulmuştur. 

İhale 17.10.938 pazartesi günü ıaat 14 de Belediye ~aimi en• 
cümen huzurunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedel 92 liradır. 
Muvakkat teminati 6 lira 90 kuruştur. 

İhalü, 2490 sayılı kanun kükümlerine göre yapılacaktır. 
İıtekliler, bu işe ait gerekli evrakı belediye daimi encümen 

kalemine müracaatla görebilirler. 

Edirne Kültür Dirutörlüğünden: 

Eşyanın adı Miktarı Muhammen fiati İlk teminat 
Azı Çoğu Lira Kr. Lira 

Dahili elbisa haki 120 150 5 50 62 
renk çekel pantalon 
İş elbisesi tulum 120 200 4 50 68 
Dış gömleği 150 200 1 45 22 

Çorap (ıiyab) 300 500 28 11 
Harici iskarpin 120 200 5 50 83 
Dahili ayakkabı 180 250 4 50 84 
postal 
Amerikıtn bexi 85 1000 1500 metre 29 33 
satim eninde muh-
telif. 

Edirne bölge 1an'at okulu talebleri için ahnacak olan yuka· 
rıda yazılı giyim eşya 30.9.938 den itibaren açık ekıiltmeye çı
karılmıştır. 

Ekıiltme 17. 10·938 pazartesi günü ıaat 15 te Edirne ilbayhk 
konağında Kültür Direktörlüğünde yapılacaktır. Nümune ve şart
nameleri görmek iıteyen her gün aaat 8 den 12 ve 13 ten 17 ye 
kadar okul yönetsıe1ine baş vurmalıdır. İsteklilerin ilk teminat
larını mftlsandığana yatırdıktan aonra belli gün ve ıaatla Kültür 
Direktörlüğünde yapılacaktır. 

Komiıyona gelmeleri ilin oluDur. 

- ---- - - -- -- - - -

Samsun Emniyet Müflürlüğünden: 

Elbise 38 takım 
Mu,amba 38 takım 
Açık artırmaya çıkarılan yukarıda cinı ve miktarı yazılı ve 

muhammen bedeli 660 lira olan elbiseleri yapmağa 28.9.938 ta
rihinde talip zuhur etmeditinden Komisyonca münakasanın IO 
gün müddetle temdidino karar verilmistir. ihalesi 11 · I0.938 tarihi
ne müaadif aalı günü saat 14 de yapılacağından taliplerin teminat 
akçeleriyle birlikte Emniyet dairesinde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilin olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 
1640 adet bornuz'la 1300 adet peştemal kapalı zarf usuli!e mü

nakasaya konularak ilk teminatı 447 liradır. 
İhalesi 24.10.938 paurtesi günü saat il dedir. 
Evsaf ve şartnamesi bedelıiz olarak M. M. V. satınalmadan 

alınır. 

İstan bul Levazım Amirli~i ~ııtırıalma Komi yourıdan: 

1300 metre lacivert kıımaşııı · kapalı . zarf eksiltmesi 24 
Birinciteşrin 938 pazarte i günü saat 15,30 da Tophanede 
Levazım uınirJiğr :;aımalnıa koıni5yonunda ynpılaraktır Talı· 

min bedeli 5070 lira ili< t • minatı 380 lira 25 kuru~tur. ~art
naıne ve niiınunderi koıni.:5yoııda görülebilir. 

80 takım elhi 
ilan!aı ına. 

••• 
dıktirilnw~i. Bak: 1 tanlıu] Belediyesi 

Matbaa işleri, l(ırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
lzınir Vilayeti Muhasebei Hususiye Müdürlüiünden : 

İdaromiz için münakasa suretile on kalem defatir ve evrakı 

matbua tabettirilecektir. 
Muhammen bedeli 1350 liradır. 
Muvakkat teminatı 101 lira 25 kuruştur. 
İhale tarihi 13.10.938 perşsmbe günü ıaat IO dadır. 
Numuneleri ve .şartnameyi görmek istiyenlerin her gün muha· 

sebei busuıiye müdürlüğüne ve münakasaya girmek istiyenlerin 
ihale sıünü daimi encümene müracaatları. 

Riı:e KültOr Direktörlüsıünden : 

iıtanbul Kültür Direktörlüğünde mevcud listede miktar .ve 
cinsleri yazılı Rize ilk mektebleri için tahminen 800 liralık dera 
levaz.ımi aatın alınacaktır. 

Talib olanların şartları öğrenmek, Levazım listesini görmek 
için lstanbul Kültür Direktörlüğüne müracaatleri ve teklıflerini 
15.10.938 tarihinde saat 16 ya kadar Müdiriyctimize gelmeleri ilin 
olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Belediye matbaasına lüzumu olan ve hepsine 13066 lira 75 
kuruş bedel tahmin edilen muhtetif eh' alta düx ve renkli katıt 
ile mücellit levazımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek· 
siltme 24.10.938 pazartesi güoı1 saat 15 te Daimi Encümende y!
pılacaktır. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesika ve 9 O liralık ilk teminat makbuz. 
veya mektubile berober teklif nıektupl rını havi kapah zarflarını 

yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene verme
lidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

... . . 
300 kilo matbaa hurufatı alınacaktır: Bak: lnhi arlar U. 

1 üd. ilanlarına. 
• •• 

Kon eı vııtuvar ıçm ba'-tırılscak iki cilt mevlevi ayını: • 
Bak: İst . Heled. ilanlanna. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Siyasal Bilsıiler Okulu Satınalma Komiıyonundan : 

Siyasal Bilğiler Okulu ıçin satın alınacak 80·10Q talebe ka
ryola.sınıo 29 ~ylıil 938 tarihinde yapılan açık eksiltmede verilen 
fiat gali görülmilt ve müddet 10 gün d aha uzatılmıştır. 

İkinci eksiltmlo! IO. 10.938 pazartesi günü saat 10 da Ankara 
Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Bleher kar)•ola için 
tahmin edilen fi at 18 liradır. Şartna '.lıesi hergün okulda görüle· 

bilir. 

İstanbul Levazım Amirliğı Sahnalma Komisyonundan: 
Nakliye okulu için 40 çift altlı ve üstlü karyola 17-10-938 

pazartesi sıünü saat 15,30 da Tophanede İst. Lv. Am. Sa. Al. 
Ko. da pazarlıkla yapılacaktır. Tahmin bedeli 920 Hra, ilk temi
nah 69 liradır. Şartnamesi Ko. dn görüle\tilir. 

• * * 
Bir adet dolap alınacaktır. Bak: 1 t. Belediyesi ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Milli ~lüdafaa Vt:·kalcti Satınalma Komi yonunda ıı: 

Eskişehir tayyarn alayırıdan, Ecski~elıir fabrikasına iıd saç 
hangarın nakli kapalı zarfla ek~iltıneye ko.ıulınuştur. Mu
hammen bedeli 30362 lira 19 kuruştur. 1Jk teminat 2277 
lira 15 kuruştu r. Ebiltme~i 21 1 O 938 pazartesi güııü saat 
15 te M. 1. V. atınalmn komisyonda yap!lacakhr. 'artna
ınesi 152 kuruş mukabilinde alınnbılir. 
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Sayfa 4 

Clouı de 40: 2000 le. 
Fibres 2 m. 2 de 25 mim, 30 mim et 40 m/m 

240 k. 
Materiel pr. brouettes 
Moteur d'aviation a 7 cylind!es, iı. form• etoile 

et H refroidiHHİ a l'air: 1 p. 

Publique 

" 

Gre a gre 
Publique 

345 -
816 -

341 35 
1870 -

Camion pr. rep. de route: 3 p. 
Avoine: 77Q t. (ai) 

Pli cach. 9000 -
Pli cach. 40425 -

Provlaiona 
Viande de mouton: 10 t.- viande d'arneau: 

2 t.- viande de veau: 2 t.- Tİande de boeuf: 
2 t. 

Pli cacb. 

Pain de 2 eme qualite: 300 t. 
Paille: 270 t. (aj) 

" 28500 -
Gre a rre 4725 

Citron, oignoDI, ıucre, tbe ete. (ai) Publique - -

8) Adjudications a la surenchere 

Moteurs marque Bolinder ef Doviç: 2 p. 

Objets camelotes: 7'l lots 

Gre a gre 

" 

Mahrukat Benzin-Makine yağlarr v :....!.: 
Lüleburgaz lümen Satınalma Komisyonundan : 

Birlik Miktarı M. bedeli İlk teminatı 

1000 -

258 25 

lıai Cinıi ton lira lira Saah 
4 Sv. A.. odun 250 3125 234 38 15 30 

13 n n 290 3625 271 88 16 
2 n n 360 4500 337 50 16 30 

Topçu Tb • 250 3125 234 38 17 
. ihalesi 20-10-38 günii açık suretile yapılacaktır 

Motörlü A. " 750 9375 703 13 ıs 
Taak Tb. " 430 5375 403 13 15 30 
Defi Tb. • 200 2500 187 50 16 

ihalesi 21. 10.38 günü kapalı ve açık suret ile yapılacaktır 
Süvari Tümen birliklerinin odunu ayrı ayrı ilaale edilecektir. ihale· 

ıi birliklerin yukarıda gösterilen gün ve uatlerde yapılar.aktır. lıtek
lileria ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 3 
uncü maddelerinde yazılı vesilcalarile birlikte ihale rünü ihale uatinden 
bir saat evveline kadar teklıf mektublaranı Süvari Tümen 1abnalma 
komiryonuııa milr.:ıcaatları ilan olunur. 

Karacabey Hara Direkt6rlüğünden : 

Hara ihtıyacı icin 70.000 litre dini matorini 5' O litre gargoile 
mobiloil prctic. 350 litre gargoril Mobiloil C350 litre gargoile 
mobiloil CW 1200 kilo Mobilgre. kapalı zarf uıulile eksiltmeye 
konulmuştur. ihale 22. 10.938 cumarteıi günü ıaat on ikide Hara 
merkezinde yapılacaktır. Hepsi için takdir edilen muhammen fiat 
5777 lira olup muvakkat teminat 434 liradır. 

isteklilerin ihale günü uat 11 e kadar 2490 uyıh kanun hü
kümleri dahilipde teklif mektuplarıuı Harada müteşekkil komiıyo
na tevdi etmeleri ve şartname1ini görmek ;stiyenlerin İ.tanbul 
Veteriner Müdürlüğü ile Hara muhıuebesine müracaatları. 

lz:mir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Mevadı tayyare yüzde 8 azami 
Rutubet ,, 3 • 
Kül " 14 " 
Kükürt 

" 1 " 
Kalori 6800 Hgari 

Şartnamedeki rutubetin yüzde 5 e kadar fazlası yerine kömür ve
rilebilir. Yüzde 5 ten f azluı reddedilecektir. 

Kömürün naklinde husule relen toz v., mıcır kıımı yüzde 3 ü 
reçmiyecektir. 

Güınrüğümüzün senelık ihtiyacı olan yukarıda ev1afı yazılı ıömikok 
maden kömilründen 14 ton alınacaktır Gümrilğ'tı teslim olunacak 14 
ton söıailteku ihale tarihinden 10 gün içinde ieslim edilmek şartile 

2490 1ayılı artırma ve eksiltme kanununun 46 ıncı madde1inin A fık
rası hükmüne tevfikan pazarlık •uretile mübayaa edilecek olan sömi 
kok kömürü yukarıda sözü geçen evufa uygua bt.ı lunacaktt r. Alına
cak kömilr bittahsil evsafa uygun olmadıtı takdirde kabul edilmiye
cektir. Pazarlık ekıiltmesinde takarrür •decek fiat üzerinde bu iti 
deruhte edecek müteahhidin yüzde 15 hesabile pey akçaınnın fzmir 
itbalit gümrüR"ii veznesine yatırdığına dair makbuz ibraz etmeıi mec
buridir. 

Taliplerden bu mübayaa iti hakkında fazla malOmat Öğrenmek is
teyenler lzmir ithalit gümrüfü levazım ve ayniyat serviıi şefli~ine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Puarlık eksiltmesi 19.10.38 çarşamba glinü saat 15 de lzmir it
halat gümrüğü levazım ve ayniyat servisinde yapılacaktır. 

Kocaeli Viliyetinden : 

Vilayet Muhaaebei Huıuıiye, H&1tane ve Nafia dairelerile 
İzmit ve A.:lapnarı ilkokulları için cem'an 82 ton sömikok Türk 
Antra1iti Htın alınacaktır. ihale birinciteşrinin 24 üncü pazarteai 
künü aaat on bette açık ek5iltme suretile yapılacaktır. Nakliye1i 
de dahil olduğu halde muhammen bedeli 2296 liradır. İ.teklile
rinin 172 lira 20 kuruşluk muvakkat tt:minat mektubu veye banka 
makbuzu ile o giln zikredilen aaatc kadar Viliyet makamına 
şartname1ini görmek istiyenlerin de Viliyet Encümen kalemine 
mlracaatleri. 

Emaiyet Umum Müdürlüğllnden: 
Muhammen ° 0 7,5 ilk 

Miktrrı bedeli temınatı 
Mabrultatın nevi 

Sömikok kömürü ton 250 
Manral ,, kilo 1000 
Meşe odunu kilo 25000 

Kuruş Lira Kr. 

2600 
6 
2,25 

534 19 

Müaaka1anın 

Tarih, Gön Saat 

24.18.938 15 

Ankara polis enstitüıü ihtiyacı için satın alınmHına lü:ıüm hasıl 

olan yukarıdaki cins ve miktarları yazılı mahrukat 24.10.938 tarihine 
müsadif pazarte1i günü saat 15 te kapalı aarfla eksiltmeye konul
muştur. 

Bu işe ııid şartnameyi almak iıtiyenlaria umum müdürlük utınal· 
ma komiıyonuna müracaatları. 

25 88 
61 20 

25 60 
140 20 

675 -
3032 -

485 

2137 50 
354 

MÜNAKASA GAZETESi 

Com. Acb. Econ. Monop K.tache 24-10-38 14 -
n 24-10-38 14 30 

Com. Perm. Municipalite 1.tanbul 10-10-38 14 30 
15 -Oir. Gen. Ttirkkuıu 17-10-38 

Coa. Para. Municip. lst. 
Com. Ach. Milit. Viae 

Dir. Gen. de SOrete Ank. 

Procureur Gen. Rep. isi. 
Com. Acb. lntend. Ank. 
Dir. Gen. Sarete Anlı:. 

24-10-38 15 
18-10-38 17 

24-10-38 11 -

24-10-38 15 
15-10-38 11 
17 10-38 10 16 

150 - Com. Acb. lntend. Iıt. Tophane 14-10-38 14 -

19 38 Com. Perm. Mun. lstanbul 10-10-38 14 30 

Şllrayıdevlet Mübayaa Komiıyonundan : 

Şürayıdevlet daireıi lçia satan alınacak 65 ton ıömikok kömü
riinün açık eksiltme suretiyle alınmuı ve 3. 10.938 tarihinde ihale 
edilmeai ilin edilmittir. 

Meı.kür ründe ekıiltmeye iıtekli kimıe gelmediğinden ihale 
müddeti ilin tarihiadee itibaren IO gün temdit edilmittir. İstekli
lerin şeraiti anlamak ilzere her rün öğleden ıonra Şurayı deviet 
mücayaa kemisyonuna mütacaatları ilin olunur • 

* •• 
175 toıı odun almacaktır. Bak. Erzak :;Ütununda Liıle

burg&z Tüm. SAK ilanına. 

M iitef errik 

f ,ümriik Muhafaza Genel Knmutanlığı İstanbul 
Satmalma Komisyonundan: 

Muhtelif numara 213151 mıhın müteahhit nam ve he$a
bma 2t. l0.Y38 cuma günü saat 1 l de eksiltmc~i ynpılacaklır. 

Tasınlanan tutarı: 639 lira 45 kuruş 30 santim ve ili.: 
teminatı 48 liradır. 

Örnekleri komisyondadır. Görülebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanlar İşletme U. Müdürlüğünden: 

Muhammen bedellerile miktaı ve vasıfları aşagıda yazılı iki 
grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
24.10.19.iS pazarteıl günü saat on buçukta Haydarpaşada gar bi
nası dahilindeki komisyon tarafından açık ekıiltme ile satın al
macaktır. 

Bu ite girmek iatiyf'nlerın her grup hi:ıasanda yazılı muvak
kat teminat ve kanunun tayin etliğı vesaikle birlikte ekıiltme 
günü ıaatine kadar komiıyona mürcaatları lazımdır. 

Bu ite ait tartnameler komiayondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. 

1000 adet üç renkli el itaret feneri muhammen bedeli 1900 
lira muvakkat teminatı 142 1. 2 liradır. 

300 adet ngon camı, 50 ter adet duble süt heyaz ve yefil 
cam, 300 adet adi bina camı ile 25 adet duble buzlu cam mu· 
hammen bedeli 2019 1-2 lira muvakkat teminatı 151 lira 47 ku· 
ruttur. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

15 bin kilo balya ipi, 500 kilo kınnap 25. 10.38 salı iÜnü 1aat 15 
de Tophanede Lv. amirliği utınalma ko. da kapah zarfla eksiltml'Sİ 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 9925 liralık temir>atı 744 lira 37 
kurüıtur. Şartname ve nümuncleri ko. da görülebilir. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
Türkkuşu okulunda tedrisat maksadiyle kı,ıllanılmak iize

re 7 silindirli hava ile soğur yıldız şeklinde bir arlet tayyare 
motörü açık eksiltme suretile sa.tın alınacaktır. 

Muhammen hedeli sif Haydarpaşa 1870 türk linı ı, ilk 
teminatı t 10.20 liradır. 

Buna ait fenni ve idari şıı.rtname hcrgün Tiirkku u leva· 
zım bürosundan alınabilir. 

İhalesi 17 teşriııievvl"l 938 pazartesi giinü saat 15 te ya
pılacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte katnloğ v• saik 
ve teminatbrile birlikte hazır bulunmaları. 

* • • 
Çivi v~ fiber alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. ~lüd. ilan

larına. 
• • • 

Araba malzemesi alınacaktır. Hak: İst. Belerl. ilanlarına. 

E 

t:rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Askeri Sattn Alma Komiıyonundan 

r.jM. Vekaletine 5.29 kuruşa pehalı ıörülen Pinarbi1arın 770 

_ 7 Birinciteşrin ~ ~ 

ton yulafı yeni.lan eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmesi ıs.I~ b) 
saat 17 de kapalı nrflıt yapılacaktır. l\11uhammen bedeli '1' 
liradır. Muvakkat teminatı 3032 liradır. Zarflar saat 16 ya k• 
alınır. ,, .. 

Taliplerin bildirilen gün ve Hatte komisyonda hazır bulull 
lan illn olunur. 

Emnıyet Umum Mldürlüğinden: 

Beherinin Muham-
8 

0 7,5 tem. Müo•:: Miktarı men bedeli 
kilo kuruş Cinıi 

Ekmek 40000 9,5 

Kara ciğer 
B5brek yatı 

Pirinç 
Kuru f&1t!lya 
Kuru barbunya 
Kuru bezelye 

500 20 
250 45 

3000 25 
2500 13 
750 15 
500 30 

L. K. Tarih 1o 
285 13.10.38 

ıt 
16 n 

120 75 ,, 

Kuru bamya 250 110 k,r 
29.9.938 tarihinden münakuaya konuldutu ilan edilen yu t' 

da cinı, miktar ve muhammen beJellerile münakasa gün ~e..J' 
atleri yaz.ılı erzak partilerine talip çıkmadığından on güa f ~ 
ile ve açık eksiltme uıulıle tekrar münaka1aya konulmaaıo• 
rar. verilmittir. gO ,,. 

isteklilerin teminat makbuz veya banka mektubu He ıf tf 
yılı kanunun 2, 3 öncü maddelerind1ı1 yazılı belgelerle birlikte 
yin edilen gün ve ıaatte komiıyona gelmeleri ilin olunur. 

* • • Muhammen 
Mikdarı Fi atı 

Erzakın cinııi kilo kuruş 

lspanak 4000 15 
Prasa 2500 10 
Lahna 2500 lj 

Kereviz 2000 20 
Karne bahar 1000 20 
Domate1 2500 11 
Patlıcan 2000 10 
Yeşil biber 500 20 
Kabak 2500 15 
Ta:ıe bakla 2000 20 
Semizotu 2000 15 
Taze bamya 500 25 
Fuulya 1000 20 
Barbunya 1000 20 
Hşvuç 1500 15 
Taze yaprak 1000 20 
Pancar 500 ~ 

Marul adet IOOO 5 
Hiyar n 1500 5 
Dere otu demet 1000 2 
Ena'İnar adet 1500 15 

% 7,5 muvakkat 
. l ill teminatı lha eD ,J 

Lir. K. tarihi giioil • 

356 25 11.10.938 
ı• 

Ta:ıe ıo§'an demet 2000 2 ~" 
Ankara poliı enllitüıü ihtiyacı için miktar, cins, muhaıll t" 

bedelleri, ilk teminatları, ihale gün ve aaatleri yukarda yaııh 
ze sebzeler açık eksiltme uıulile münakuaya konulmuştur· ,,t 

Bu işe ait şartnameyi almak istiyenlerin emniyet umulll 
mürlüğü aatınalma komisyonuna müracaatları. .,~• 

Eksiltmeye gir •ek istivenlerin teminat makbuz veya b ,,~ 
mtıktubu ile 2490 numaralı kanunun 2-3 cü maddelerincl~ 11;
belgclerle birlikte tayın edilen gün ve saatte kemiıyona ge 
leri. 

* • • 
Er:ıakın cinsi 

Kuru ıoğan 
Kuru 1arm11ak 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Tuz 
Sirke 
Salça 
Yeni bahar K. 
Salamura yaprak 

Kuru üzüm 
Kuru kayıı 
Kuru f!rık 

Çam f11tık 

Ceviz içi 
Fındık içi 
Badem içi 
Limon adet 
Kut il:ııiimü 

Çay 
Kesme şeker 
Toz şeker 
Salep 

Muhammen 
miktarı bedeli 

kilo knruş 

5000 7 
150 30 
75 40 
75 120 

1000 7,5 
300 15 
750 35 
100 l2 
500 25 

1000 30 
500 80 
250 25 

75 140 
75 50 
50 80 
50 120 

7500 5 
50 40 

25 
1000 
2000 

25 

360 
32 
20 

250 

% 7,5 ilk 
teminat 
Lira Kr. 

77 58 

l05 75 

77 44 

., ... 
Münaka•• 51,tı 

Tarihi Gü11Ü 

17.10.938 
par.artdi 

17.10.938 
pazartesi 

17.JO.~ 
pa:ıarteıİ 

10 

,..,,. 
3.10.938 tarihinde açık eksiltme ile mün11ka1aya konulrııu:c1Y 

yukarıda yazılı muhtelif cins erzakın münakasası 10 gü11 '° ,,ıl_ 
le uzatılmıştır. Taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatta e',~ 
istenilen evrakı müıbiteleriyle birlikte komiıyona miir•c:• 
ilin olunur. 

• • • Miktan Muhammrm 
bedeli 

Eraaltın cinsi Kilo Kuraı 
Koyun eti 10000 40 
Kuzu etı 2000 40 
Dana eti 2000 35 

% 7,5 ilk 
teminatı 

Lira 

485 
ı• 

24.10.938 
Sı~ır eti 2000 30 

Ankara Polis Enıtitüsü ihtiyacı için cins, miktar, muhaııt111'11,I. 
dellertyle ille teminatları ihale gün ve saatları yukarıda yasılı ti 
24.10.938 pa:ı.ıırteııi günü tam 1ant on birde kapalı zarf usuli1

1
' 

ııaka1aya konulmuştur. ,,,JI' 
Bu işe ait şartaameyi almak iıtiyenlerin umum müdürlük s•

0 

komisyonuna müracaatları 
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ÜZAYEDELER 
Ankara Orman Başmühendis Muavinliğinden: 

hl~•tılcabamam kazuının hudutları rapor ve krokide yazılı Yon
~p ;~rt ve çakmaklı nam devlet ormanından 450 metre mi
tı 9 i>O desimetre mikaba denk 203 adet gayri mamul çam ağa
'çık •y Zarfında ormandan çıkarılmak üzere 20 gün müddetle 

A.r•rtıroaaya konulmuştur. 
~il~ tırına 20.10.938 tarihine müdadif perşembe günü saat 15 de 

fllra Otınan başmübendiı muavinliği dairesinde yapılacaktır. 
'ıırlteher gayrimamul metre mikabın muhammen kıymeti 460 

'tur t.t • 
Ş U•akkat teminat 155 lira 60 kuruştur. 

'nd;rtn~ıne ve mukavelename projelerini. görmek istiyenler bu 
lılcabtt 1Çinde Ankara orman başmühendis muavinliğine ve Kı

•ınanı orman idaresine baş vurabilirler. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundaıı: 
•i ıi•lteri Tıbbiye okulunda mevcut iki adet hurda tabı makine
~itıi~?·938 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede levazım 
~~· gı Batınalma komisyonunda pazarlıkla sablacaktır. Hurd:l 
~-d:rıa~ın tahmin bedeli kilosu üç buçuk kuruş teminatı ıekiz 

r, isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

' ' s· ~il 6, ırkecide Demirkapıda levazım amirliği anbarında birikmiş 
hııid i>40 adet çuval 973 adet boş teneke: 117 çift kunduraya 
~-eıı~ tahmin bedel konularak pazarlıkla arthrma11 14.10.938 
t' ~ıunü saat l4 de yapılacaktır. Hepsinin ta~min bedeli 681 
"-tt kuruştur. Teminatı lfü lira 19 kuruştur. isteklilerin belli 

t lro · · rnısyona gelmelerı. 

Ankara Defterdarlığından: 

Parseller Muhammen bedeli Depozito 
~l Lira Kr. Lira Kr. 
~, l3, 14, 15, 16, 17 1890 141 75 
~, 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 1302 97 65 
~ 1. 28, 27, 3, 4, 5, 6, 1106 82 95 
~~ 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 1781 50 133 62 
~ 8, 23, 10, 11, 31 1540 115 50 
~ 1, 2. 3, 4 5, 6, 7, 25 1641 50 123 12 
~ ı. 2, 3, 4, 5, 6, 25 1344 100 80 
~ l7, 18, 19, 20, 21 1197 89 78 
·q 7, 8, 9, 20, 22. 23, 24 1414 106 05 
~I lO, il, 12, 32, 34 1106 82 95 
~l 1, 14, 15 1862 139 65 
~, 4, 5 1036 77 70 
~ A. ıo, ıı, 12 ıttıo 120 75 

ltbdll dahilindeki bilümum mebani 1910 143 25 
1~~, Pakültesi inşa edilmek üzere Sıhha~ Vekaletince iıtimlak 
1
' Ilı 11 Nüınune hastanesi civarında lcain ve yukarıda ada, persel 
\ ~blltnmen keşif bedelile depozitoları yazılı bilümum ev, dük
)~ ~taka ve bahçe duvarlarının hedmi ve enkazlarının Beledi
\ ~ıoıterilecek mahalle nakli ve yerinin mevcud yollar seviye
ııı, '-dıtr inşaata müsaid bir şekilde tesviyesi işi 15.10.938 tari· 
\, ~Usadif cumartesi günü saat onda kapalı zarf uıulile arttır-
~tt~'ı>ılacaktır. 

'i t~ı·'tnıaya girebileceklerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen
ı'ıı Jet vesikaları ve depozito makbuzlnrile birlikte sözü ge· 
·~~ia ilde muayyen saatten bir saat evvel teklif mektublarının 
t,1~0na verilmesi. 

~-~ ~'hler fenni şartname ve keş;f raporlarını ve haritasını gör· 
'c,,~tere Milli Emlak Müdürlüğüne ve Nafıa Müdürlüğüne mfi

tdebilirler. 

l ~tanbul Levazım Amirliği Satınnlma Komisyonundan 
' <lph ~'•clttl il~ede Salıpazarında Levazım yollama Müd. anbarında 
)tir bıri 30 beygir kuvetindeki Bolinder markalı ve digeri 25 

g'~q,1 ltu'Vetindeki Doviç markalı 2 adet motörün p~zarhkla art
ı'~ıı,1 14.10.938 cuma günü saat 14 de Tophanede lst. lvz · am. 
.~-J li illa komisyonuı:da yapılacaktır. Her ikisinin tahmin heceli 
tbilir.tİdır. Teminatı 150 liradır. Motörler yollama anbarında gö-

•leklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(~ k • * * 
~ i . alem köhne eşya satılacaktır. Uak: İstanbul Beledi

ıJ~ 

~~rı~u~a~·~~~~~~~~~~~~,_.~ ........... ~~~ 
• 

l\ayseri C. H. P. llyönkurul 
~ t~.. Başkanlığından: 
~ 'd,ll 'ltıneye konulan Kayseri Halkevi inşaatına talip ç1kmadı
'~tlı1t~Y~i şerait altında 3.10.938 den itibaren on gün sonra 
'hale edileceği ilan olunur. (7160) 2 4 

~~ -
D.D.'fottARı ismME u. MüoUıuUGüNo~N 

... . . 

~· ... llh, 
\ ~o llıtnen bedeli 22220 lira olan 79 kalem lastik fren ve şo-

liıe ~Utnları 17_.lt.1938 perşembe günü ıaat 15 te kapalı zarf 
• ~lt . nkarada idare binasında salın alınacaktır. 
• L 1Şe • ı ~tıu gırmek isteyenlerin !666.50 liralık muvakkat teminat 
\ ~,;un tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini aynı gün saat 

~' ş,tt ar Koınisyou Reiıliğine vermeleri lazımdır. 
)dllt tıatneler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 

Paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
(7064) 3-4 

_-.:._, -~--:--'=': -·- _: - '=---· - - _- - - -

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Belediyesinden: 

Hey oğlu haslanebirıde tamirat 

Rakırköy ~1ahınudiye okulunun laınırı . 
Levazım anbarında i~e yaramaz köhne 

eşya 7"L kalem 

Nafıa müdürlüğü i!{İn bir tane dolap 

Çocukları kurtarma yurduna kasket, pe

lerin dı§ ve iç elbisesi dikilmesi 80 

Muhammen 
bedeli 

136 52 

2~30 6:~ 

258 25 

120 

takım, takımı 220 kuruş 176 
Temiılik i~leriııe yaptırılacak 30 tane el 

arabas ı malzemesi ' 341 35 

Konservatuar için bastırılacak iki cilt 

mevlevi ayini 400 

tık 
teıııiııatı 

10 24 

17 :3o 

19 38 
9 

13 20 

25 60 

30 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pa
zarlığa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde gö· 

riilebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat mak

buz veya ınektııbile heraber 10.10.938 pazartesi günü 

saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (7253) 

Sayfa 5 

~----~----1-.ıminmrı:zl~----, • 
KIŞ G R 

Sayın müşteı ileriınize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde 

Jüri Hey 'etince ALTIN madalya verilen yerli 

EKONOM.K ve ŞIK 
markalı sobalarımızı her yerde araymız 

Fiatlar EL VE R İŞ L i D İ R 

Enson model Avrupa Kromeli ve 
Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

Teminat:ll ve euyu çabuk 

ısıtan Termosifon Hamam kaıan

larımızı markamızla her yerde 
arayımz 

Her ııev'i BANYO, LAVABO, Muı

luki Hava Gazı ocakları ve sıhhi le
vazımınızı mağazamızdan satın alınız. 

ŞIK soba mağazası 

M. Şiraky n 
İstanbul Büyük Postane karşısında, Türbe sokak. No.6 

'9 .. wm••ll!ll!!l!!nll!mı'!~lmlBlmm.iıliii!!lmEmm ....... -

1 inhisarlar U. M ü d ü r ı ·ü ğ ü n d e n : 1 
1 - Teahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına 300 

kilo matbaa hurufatı şartnamesi mucibince pazarlık usu
lile satın alınacaktır. 

ll - Pazarlık 24.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü- · 
nü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartname parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden almabilir. 

iV- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atta yüzde 7,5 giivenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7244) 1 -4 

Cinsi 
Miktarı 

kilo 

* • • 
Muhammen B. Muvakkat Eksilt-
Beheri Tutarı 

L. K. S. Lira ----- -
Teminat 

L. K. 
me 

sa atı 

40 lık çıvı· 2000 17 25 345 25 88 14 

Fiber2m2 25mım) 

" " 30 " ) 240 3 40 s 16 6 1 20 14 30 
" ,, 40 ,, ) 

1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda cins 
ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedellerilo muvakkat temi11atlar1 hiza· 

larında gösterilmiştir. 
Ill - Eksıltme 24.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 

nü hizalarında ) azıh saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 

pılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün söıü geçen Şu· 

beden alınabileceği gi~i fiber nümunesi de görüle
bilır. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka
rıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(72~i9) 1-4 

* • • 
Muhammen Bedeli yüzde 15 
Beheri tutarı teminatı 

l - 1 ı .X.938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen ye
ni yaptırılacak çektirme ·'tekne,, ye konmak üzere şart

namesi mucibince alınacak bir adet makine açık eksilt
meye konmuştur. 

il- Montajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli 
4300 lira ve muvakkat teminatı 322.50 liradır. 

lll- Eksiltme 8.XI.938 tarihine rastlıyan salı günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnamaler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V -- İsteklilerin kanunen kendilP.rindeu aranılan ve
saik ve yüzde 7.5 g&venme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6818) 2 4 

••• 

1 - İdaremizin Edirne Başmüdürlüğüne bağlı Babaeski
de şartnamesi ve projesi mucibince yaptırılacak barut de
posu ve bekçi evi inşaatı her iki iş birden açık eksiltme

ye kouaııuştur. 

11- Keşif bedeli barut depo:sunun 3142.27 lira ve bek· 
çi evinin 2162.08 lira ki cem'an 5304.35 lira ve muvakkat 

teminatı 397.83 liradır. 
ili- Eksiltme 14 X 938 tarihine rastlayan 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Alım Komisyonunda yapılacnktır. 

cuma günü 
Su besindeki • 

iV- Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube· 
sile Edirne Başmüdürlüğünden ve Babaeski memurluğundan 

alınabilir. 

V. - İsteklilerin kanunen kendilerirıden aranılan vesaik 
ve % 7.5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin 
edilen gün ve saatte yukarda adı geçen Komisyona gelme· 
leri ilan olunur. {6891) 3-4 

İstanbul Belediyesi 
Cinai Miktarı K. S. L. K. L. K. Bulunduğu mahal Eksiltme saa tı 

Şehir Tiyatrosu --· 
Çelik çember 1000 kilo 2. ıo. 3. - Kutu fabrikası 14.-

parçaları 
Bu akşam 

saat 21,30 da 
Toz yaldız 200 " 40. 80. ı 2. " " 

14.10 

muhtelif renk KOMEDi KISMI 
Çul parçaları 500 " 13,25 66. 25· 9, 93 " " 

14.20 

Kola çuvalı 350 adet 18.- 63. - 9, 45 " ,, 14,30 

Yamalık kana- 1218 kilo 16. 194.88 29. 23 Ahır kapı deposu 14.40 Yanı ıslıklar Komedisi 
viçe 

, 

Yamalık çul 274 kilo 4. - 10.96 1, 64 14.50 3 perde 
" " " 

İskarta lcanaviçe812 kilo 12. 87.44 14. 61 
" " " 

15. 

Iskarta çuval 401 kilo 5. - 20.05 3. 15.10 Yazım: Türkçesi 
)) 

" " v. Şekspir Avni Givda 

" ıp 25 !dlo 14. - · 3.50 -.52 
" " 

,, 15.20 

1- Yukarda cins ve miktarı yazılı 9 kalem iskarta eşya ayrı ayrı pazarlık usuliyle 

satılacaktır. 
il- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarmda gösterilmiştir. 

lmtiyaz aahibi ve JUi itleri 
Direktörü: lama.il Girit 

111 Arttırma U.X.938 tarihine rastlayan salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba· 
taş'ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

lV Nümuneler kutu fabrikasında ve Ahır kapı deposunda görülebilir. 
V--· İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde l 5 teminat para

lariy le birlikte yukarda adı yazılı satış Komisyonuna reımeleri i!an olunur. (6116) 4-4 
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Quotidien des Adjudication~ 

•• 
UN 1AKA 

GAZETE 1 

ADMINISTRA 'l ıuı" 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

GaJata, Percheınbe Bazar 

Tel~phonc: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pour la Publiclt~ 11'adresaer 
a l' Adminiatration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de I'Etat 

Adresse T~l~graphiquc : 
l•tanbul MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
--------------------------------------------------------------------------------------~-----------------Caution. Lieu d'adjudication et du Objet de l'adjudication Mode 

d' adjudicat 
Prix 

estimatif 
·~------~·----------~~· ------~-~=~-~~--~-

A) Adjudications au Rabais 

provisoire Cahier des Cbıırgeı Jours Heure 

'----

Construction-Reparation-Trav. Publ ics·Materiel de Construction-Cartographie 

Repar. echelle et salon de voyageurs 
lııfodif. et repar. danı jardin lycee Samıun 
Conıtr. a l'hôp. mil. Balıkesir 
Adduction eau potable au bourg Seferihi· 

ıar, constr. reıervoir et captage 
Repar. a l'hôp. Beyo~lu 
Repar. Ecole Mahmudiye de Bakırköy 
Constr. cbambre etuve et autreı repar. a la 

prison d'lst. (aj) 
Trav. constr. prepııratoires konak gouverne-

mental Malkara , 
Repar. a l'ecole d'applic. technique a Maçka 

(cah. eh. 5 p.) (aj) 

Publique 

" ,, 
Pli cach. 

Gıe a gre 
,, 

,, 

Pli cach. 

Publiquc 

704 08 
2570 -
4223 82 

59672 60 

136 52 
230 63 

3168 34 

17547 84 

866 97 

52 81 
192 77 
316 70 

4238 13 

10 24 
17 30 

238 -

1317 -

65 -

Municip. Sıımsun 
Vilayet ., 
Com. Ach. Mil. Balıkesir 

Municip. Seferhisar 

Coaa. Perm. M un. latan bul 

" 
Dir. Trav. Publ. lst. 

,, Fisc Malkara 

10-10-38 14 -
20-10-38 15 -
20-10·38 15 -
28-10-38 15 -

10·10-38 14 30 
10-10·38 14 30 
14-10-38 14 

18-10·38 14 

Com. Ach. Command. lst. Findikli 11-10-38 11 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalres-Fourniture pour Hôpitaux 

lnstruments de chirurgie et articles sanitaireı 
114 loh 

Pli cach. 5564 80 

Produih pbarmaceutiques: 165 lots Publique 
lnstruments de chirurgic: 69 lots Gre a gre 

Electricite-Gaz·Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

Constr. install. electrique fonctionnant avec 
un moteur CV. 20 ııu nahiye Ahmedli 

Redreaseur periode telepbon. İst.-Sofya (ajt 

Habillement - Chaussures - Tissus -

Habits pr. lcs garçona de bureau de la Mu· 
nicipalite: 4 completa 

Habit•: 38 complets, impermeables: 38 p. 
(aj) 

Etoffe bleu: 1300 m. 
Habits: 8 completl, chauuures: 35 paires: 

chaussures (mes) 35 pairea, habits: 35 com
plets 

Confection habib: 80 complets 
Essuie·corps: 1640 p.- couvre·corps (peşte

mal) 1300 p. 

Travaux d'lmprimerie-Papeter.,!! . 
lmpressıon de registres: 10 lots 
F ourn i ture scolaire 
Caracterea d'imprimerie: 300 k. (aj) 

lmpression 2 volumes deı ceremonies des 
Mevlevis pr. le conservatoire 

Papier blanc et colore et articlcı de reliure 
pr. l'imprimerie de la Municip. 

Publique 

,, 
Cuira 

Publique 

" 
Pli c11.ch. 
Publiqu~ 

Gre iı gre 
Pli cach. 

Gre iı grc 
,, 

6762 -

3973 -

92 

660 

5070 -

176 -

1350 -
800 --

400 -

Pli cacb. 13066 75 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lit double: 40 paires 
Armoire: 1 p. 
Lits pr. ~Heves: 80-100 p. (aj) 

Transport - Chargement- Dechargement 

9eplacement de dcux hangars en tôle de la 
place d'aviation d'Eıkişchir iı l'atelier d'E•· 
kişehir (cah. eh. 152 p.) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Coke: 14 t. 
Antbracite turc: 46 t. 
Semi·cokc: 20 t. 
Semi-colte: 250 t.- charbon de bois: 1 t.

boiı de chene: 25 t. 
Anthracite turc: 82 t. 
Semi·eoke! 65 t. (aj) 

Motorin Diesel: 70000 li trea· gargoile mohıl
oil Prctic: 500 lıtreı · gargorile mobiloil: 
350 litre• garroile mobiloil CW: 350 litres 
Mobilgraisse: 1200 k. 

Bois: 1160 t. 
Bois: 1180 t. 

., 200 t. 
Boiı: 175 t. 

Divers 

Clou• diff. No: 213151 p. 

Ficelle pr. balle: 15 t.- ficelle: 500 k. 
Lanternes tricoloreıı a main pr. si~aux! 1000 p. 
Vitre pr. wagon: 300 p.- vitre doublee blanche 

et verte: 100 p.· vitre ordin.: 300 p.- vitre 
glacee <loublee: 25 p. 

Gre a gre 
,, 

920 -
120 

Publique la p. 18 -

Pli cach. 30362 19 

Publique 
,, la t. 26 -
., 33 

Pli cacb. 

Publique 2292 
Publique 

Pli cach. 5777 

Publique 
Pli cach. 
Publique 

" 

Pli cach. 
Publique 

" 

2500 
2187 50 

639 45 

9925 -
1900 -
2019 50 

298 -

' 90 

380 25 

13 20 
447 -

101 25 

30 -

980 

69 -
30 -

135 -

2277 -

'1;1 75 
49 50 

534 19 

172 20 

434 

187 50 
164 10 

48 -

744 37 
142 50 
151 47 

Cbef Med. Hôp. Eşrefpaşa a iz.mir 20·10-38 10 

Vilayet Kayseri 
,, 

Muhtar Abmedli 

Dir. Tclcphones lst. 

Municip. Samsun 

Dir. SOrete Samsun 

20·10-38 
13-10-38 

20-10-38 15 

15-10-38 11 

17-10-33 14 -

11·10 38 14 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 24-1 -38 15 30 
Municip. Sivas 10-10·38 14 

Com. Perm. Mun. lııtanbul 

Com. Ach . Mın. Def. Nnt. Ank. 
I0-10-38 14 30 
24-10-38 11 -

Dir. Comptabilite Parliculiere lzmir 13·10·38 10 -
Dir. Cultnrc Rize 15-10·38 16 -
Com. Ach . Econ. Monop. K.tache 24-10-38 15 -
Com. Perm. Municipalitc Istanbul 10-10·38 14 30 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 24-10 38 15 

Com. Ach lntend. lst. Tophane 
Com. Peraı. Municip. let. 

Com. Ach. Ecole Scicnce 
Politiques Ank. 

17·10-38 15 30 
10-10-38 10 -
10-10·38 10 -

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat Ank. 24-10·38 15 

Dir. Douano lmport. lzmir 
Oir. Culture Niğde 

,, PTT Sivas 
Dir. Gen. SOrete Ankara 

Vilayet Kocaeli 
Com. Ach. Conseil d'Etat 

Oir. Etnble Karacabey et 
Dir. V ctcrtnaire lst. 

Com. Ach. Div. Lüleburgaz 

" ,, 

" 

19-10-38 15 
ıo-10-38 ıs 

10· 10-38 15 -
24-10-38 15 

24-10-38 15 
10 iours n partir 

du 3-10-38 
22-10-38 12 -

20-10-38 15 30 
21-10-38 15 
21-10-38 16 
14-10-38 16 

Com. Ach. Command. Gen . Surv 21-10·38 1 l 
Douan. lııt. 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 25-10-38 15 
1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H pach 24·10-38 10 30 

" 24-10-38 10 30 

(Lire la ıuitc en 4cme page) 

Avis ficiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 

90.000 picces de douilles de tirefonds en bois de ebene P0~ 
traver~es en beton d'une valeur eıtimative de 13.500 Ltqs. ııeroıı 
achetees par voie d'adjudication sous pli cachete le mardi 18 "': 
tobre 1938 a 15 h. 30 au locnl de l' Administration Generale 

1 

Ankara. 

Ceux qui desircnt y prendre part doivent remettre a la pr:. 
sidence de la Commission le jour de l'adjudication juaqu'iı 14 

1 
30 leurs offren, une garantie provisoire de I012,50 Ltqs. el ıe 
certificau exiges par la loi. 

le•'' Les calıiers des charges sont distribues gratuitement iı Arı , 
par le Service des Approvisionnements et iı. Haydarpaşa P' 
le Burcau de Reception. (7065) 3...-

4 

~~~~~~~~~~~-~ 

Cumartesi 8· I 0·938 

Ferro krom (Ask. Fnbr.) _,; 795 
* Çam ağacı (Denizli Orman Başmühend.) J\~ 820 ·ı• 

( Mıı"' Sinema binasında yap. havalandırma kalorifer ve sıhhi tesis. 
Val.) i•i 822 

Mercimek, kuru soğan, patatea, nohud ve kuru fasulye 
Ask. SAK) .\' 824 

Dış budak tomruk (Ask. Fabr.) i\' 827 
Kalorifer kazanı (Ank. Orduevi Müd.) .V 830 
Yün battaniye {DDY) .\' 830 
Kuru fasulye (lzınir Lvz.) ,, 830 
Elektrik tevzi tablosu (Lüleburgaz. Bcled.) .;'~ 834 
Saman (Ank. Lvz..) .Y 834 
Sabun (Samsun Ask. SAK) .\ 834 
B:rnzin (Ank. PTT l\1ud.) .\_ 834 
Koyun veya sığır eti (Cizre Hudut Taburu SA J ~'· 835 
Ask. bina inş. (Diyarba~ ır A k. SAK) .!\~ 8~5 

Gaz (iz.mir Gümr. Muh. Tab.) X 838 
Sadeyağ (MMV) .\· 838 
Çıralı ve köknar tııhtası (Kızılay Cem. U. Mrk.) X 837 
• At (Ank. Beled.) .\' 840 
Koğuş tamiri (Çermik Kaymakam.) .\~ 840 
Ampul (Deniz. Lvz.) .\' 842 
Araba malzemesi (fst. Komut.) .~! 842 
Koyun eti (lst. Komut.) .Y 842 - .. 

Samedi 8· tO 938 

Ferre chrome (Fabr. Milit.) No 795 
"' Bois de sııpin (Dır. Forcts Denizli) No 820 
lnstall. chaurfage ccntral, sanitaire ele. a la bat. 

.,ı) 

M•"',.. cine (Vıl. 

.No 824 
Lentilles, oignons, pomme de terre et 

p.cb 
haricots secs (Colll• 

Milit. Gaziantep) No 824 
Tronc de frene (Fabr. Milit ) No 827 s'JO 
Cbnudron pr. chauffag~ central (Dir. Maison Armee Ank .) No 
Couveı tures de laines (Chemin de Fer Etat) No 830 
Haricots secı (lııt . lzmır) No 830 
Tableau de distribution (Mun. Lüleburgaz) No 834 
Paillc (lntend. Ank.) No 834 
Savon (Com. Ach. Milit. Samsun) No 834 
Benzine (Oir. Economat ~TT Ank ) No 834 . . gS5 
Viıınde de ı.noutorı ou chevre (Com. Acb. Bataıl Cızre) No 
0-nstr. bat. mi:itaire (Com. Ach. Milit. Dıyarbakır) No 835 
Petrole (Com. Ach. Batail. Surveil. Douan. lzmir) No 838 
Beurre (Minist Def. Nd.) No 838 No 83 
Planchcs de sapin resineux (Aısoc. Croissant Rouge Ank.) 
Constr. caserne (Kaymakamat Çermik) No 840 
Ampoules (lnt. Maritime) No 842 
Articles pr. voitures (Command. l&t.) No 842 
Viande de mouton (Command. lst.) No 842 
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